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عرضه خودرو چندبرابر مي شود

مديرکل دفتر صنعت ،معدن و تجارت ،ضمن اعالم مجدد آغاز به کار «
سامانه يکپارچه فروش خودرو » از هفته آينده ،به تشريح مکانيزم اين سامانه
پرداخت و از چندبرابر شدن عرضه خودرو نسبت به دوره هاي قبل خبرداد.
عبداهلل توکلي گفت  :در روشهاي قبلي فروش و عرضه خودرو دو نکته حائز
اهميت وجود داشت که زمينهساز همانديشي براي طراحي اين سامانه شد .در
وهله اول ،بررسي روند عرضه خودرو بهويژه طي چند سال اخير نشان ميدهد
که خودروسازان ما به توليد خودروهاي ناقص روي آورده بودند .خودروسازان
آمار توليد را ارائه ميدادند ،اما در عمل ميزان عرضه بسيار کمتر بود .در
حقيقت خودروها به سبب ناقصي قطعات در پارکينگها ميماند و امکان
عرضه نداشت .اين در حاليست که بايستي تمرکز اصلي بر عرضه محصول

اخبار
معرفي پيک آپ پر قدرت و جذاب،G9
محصول جديد احتمالي گروه بهمن

با شيوع اپيدمي کوويد 19-و باال رفتن هزينه سفر هاي
خارجي ،سفر هاي داخلي مورد توجه بيشتري واقع شده است.
با توجه به اينکه بسياري از جاذبه هاي توريستي در مناطق صعب
العبور مانند کوير و مناطق کوهستاني واقع شده و از طرفي در سال
هاي اخير به دليل وجود برخي محدوديت ها ،واردات خودروهاي
فول سايز  SUVامکانپذير نبوده و با توجه به اينکه اکثر SUV
هاي عرضه شده در بازار لوکس هستند و قابليت حرکتي  4×4را
ندارند ،پيک آپ هاي به روز و سايز بزرگ  4×4که جهت حمل
تجهيزات کمپينگ مناسبتر هستند ،با استقبال بيشتري مواجه
شده و باعث شده در اين سال ها عرضه اين نوع از پيک آپ ها
مورد توجه واقع گيرد.
به گزارش برداشت روز ،بر مبناي اطالعات بدست آمده ،پيک
آپ ،G9محصول جديد شرکت( AUTO ZXشريک تجاري گروه
بهمن)که يکي از زيباترين و پرقدرت ترين پيک آپ ها در بزرگترين
بازار خودروي جهان و با الهام از پيک آپ فورد ( F150پرفروش
ترين پيک آپ در بازار آمريکاي شمالي) با قابليت ها و آپشن هاي
گوناگون و مطابق استانداردهاي جهاني به بازار ايران عرضه خواهد
شد.
اين خودرو داراي موتور قدرتمند  2ليتري توربوشارژ با
تکنولوژي پاشش مستقيم سوخت ( )GDIاست که قدرتي حدود
 200اسب بخار و گشتاور  365نيوتون متر توليد مي کند و با
استفاده از تکنولوژي هاي روز دنيا ،بازدهي بسيار باال ،کارکرد بي
صدا و نرم و مصرف سوخت پاييني دارد.
موتور اين خودرو به لطف کاهش قابل توجه اصطکاک در
قطعات متحرک دروني مانند پيستون ها و پمپ روغن با تکنولوژي
جابجايي متغير و همچنين استفاده از مواد بسيار مقاوم ،در کنار
انجام کاليبراسيون برنامه موتور توسط شرکت توسعه دهنده
سيستم مديريت موتور ،عالوه بر قدرت باال و مصرف سوخت بهينه،
دوام زياد و طول عمر طوالني تري نيز خواهد داشت.
در بدنه اين خودرو از مواد فوالدي و پليمري با استحکام باال و در
عين حال بسيار سبک استفاده مي شود که ايمني و مقاومت بدنه را
بهبود داده و باعث شده وزن خودرو به طور موثري کاهش يابد.
اين خودرو داراي  4عدد ايربگ شامل ايربگ هاي راننده و
سرنشين و  2ايربگ جانبي جهت افزايش ضريب ايمني در تصادفات
جانبي است .ترمز قدرتمند با کاليپرهاي ديسکي در تمامي چرخ ها در
کنار سيستم هاي ايمني و کمکي اين خودرو باعث افزايش ايمني و
آسودگي خاطر راننده و سرنشينان در حين حرکت مي شود

آغاز صادرات اتوبوس شهري به کشور
ترکمنستان

 8صفحه  5000تومان

هم زمان با عيد سعيد فطر ،با حمايت مديرعامل گروه صنعتي
ايران خودرو و با همکاري و همدلي کارکنان ،صادرات اتوبوس
آتروس بنز از توليدات شرکت ايران خودرو ديزل ،به ترکمنستان
آغاز شد.
به گزارش ايکو پرس :پيرو توافق نامه چهار جانبه ميان آژانس
حمل و نقل ريلي و آژانس حمل ونقل جاده اي ترکمنستان ،شرکت راه
آهن جمهوري اسالمي ايران و گروه صنعتي ايران خودرو ،چند دستگاه
اتوبوس ،تحويل آژانس حمل و نقل جاده اي ترکمنستان شد.
اين اقدام در راستاي اجراي فرامين هشت گانه رييس
جمهوري محترم است و با هدف تحقق برنامه هاي صادراتي گروه
صنعتي ايران خودرو در سال جاري صورت گرفته است.
گفتني است ،براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته ،ميزان
صادرات گروه صنعتي ايران خودرو در سال جاري با رشد بيش از
 300درصدي نسبت به سال گذشته ،دستکم  15هزار دستگاه
خواهد بود.
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به بازار باشد؛ لذا تاکيد شده تا خودروسازان توليد ناقص نداشته باشند و هر
چه توليد ميکنند ،قابليت عرضه داشته باشد .به گفته توکلي به جرأت مي
توان گفت که ميزان عرضه اي که از طريق سامانه يکپارچه انجام خواهد شد،
چندبرابر دوره هاي قبل و توسط چندين عرضه کننده اتفاق خواهد افتاد و
متقاضيان خريد مي توانند در بازه هاي زماني طوالني تر ،نسبت به انتخاب و
خريد خودرو اقدام کنند.وي با اشاره به اينکه تالش بر اين است که مرحله به
مرحله تقاضاهاي سوداگرانه و در نهايت قرعه کشي به طور کلي حذف شود
گفت :درصورتي که در يک دوره ،ميزان تقاضا براي يک خودرو بيش از ميزان
عرضه باشد ،در نهايت به شيوه قرعه کشي خريد و فروش صورت مي گيرد؛ در
غير اينصورت به هر فرد ثبت نام کننده ،خودرو تعلق خواهد گرفت.

گردهمایی خودروهای کالسیک  -شیراز عكس :امیر صادقیان

کاهش قيمت خودرو با شروع واردات

معاون وزير صمت با اشاره به مصوبه
واردات خودرو گفت:پيش بيني ما اين
است که با شروع واردات و ادامه آن،
قيمتها آرام آرام به آن حد عقالني که
مشتري انتظار دارد ،نزديکتر شود.
منوچهر منطقي ،معاون صنايع
حمل و نقل وزارت صمت در برنامه سالم
صبح بخير شبکه سه سيما درباره مصوبه
آزادسازي واردات خودرو گفت :از اواخر
سال  97سران قوا يک مصوبهاي گذاردند
که به علت محدوديتهاي ارزي ،واردات
خودرو را به مدت  3سال ممنوع کردند
و اين مدت  3سال تا آخر ارديبهشت
ماه تمام ميشود از طرفي هم محدوديت
ارزي ديگر وجود ندارد ،چون ما رشد
صادرات داشتيم و تا سال قبل تا 40
درصد افزايش صادرات داشتيم بنابراين
محدوديت ارزي هم از بين رفته است.
وي افزود :بحث دوم بحث درون
خواست سران قواست براي اينکه کيفيت
و قيمت به يک حالت متعادل برسد
زمان آن بود که بحث واردات خودرو
براي تنظيم گري بازار و ارتقاي کيفيت
مطرح شود؛ بر اساس همين اصل ،وزارت
صمت با مديريت شخص آقاي وزير با
تالش فوق العاده زياد در اين زمينه،
آيين نامه را تنظيم و به دولت ارائه شد
حال ميتوانيم بگوييم کليات آن مصوب
شده است.

منطقي در ادامه بيان داشت :دو دهه
اول را در نظر بگيريم خودروها قيمت
بااليي داشتند ،اما در مصوبه جديد که
تنظيم شده عالوه بر دو دهک باال ،دهک
پايين هم در نظر گرفته با مشوقهاي
خاص که بتواند دهکهاي پايين را هم
پوشش دهد به طور مثال تعرفه پايين
تري براي دهک پايين گذاشتند.
وي افزود :بحث ديگر نيم نگاهي به
صنعت خودرو بود ،صنعت خودرو  3وظيفه
اصلي دارد :يکي خدمات پس از فروش که
در اين طرح به صورت ويژه به آن نگاه شده
است ،نکته بعدي اين بود که ما واردات
خودرو را صرفاً براي واردات انجام ميداديم،
اما يکي از بحثهايي که خيلي از کشورها
هم از آن استفاده ميکنند اين است که
در کنار واردات ،انتقال دانش و فناوري
هم اجراشود و مبحث بعدي ورود به بخش

خودروهاي جديد و به روز و به خصوص
خودروهاي برقي که در دنيا استقبال خوبي
از آن شده است.
معاون صنايع حمل و نقل وزارت
صمت اضافه کرد :براي واردات خودرو
نميتوانيم به طور کامل از منابع بانک
مرکزي استفاده کنيم بنابراين پيشنهاد
شد که سرمايه گذاران ميتوانند در
زنجيره ارزش خودرو چه در قطعات
و چه در زير مجموعهها سهيم باشند
و همچنين مشو قهاي صادراتي نيز
تعريف شد براي کساني که طيفي از
محصوالت را صادر ميکنند در ازاي
صادرات با مجوز بانک مرکزي بتوانند
وارادات کنند.
منطقي درباره ميزان واردات و تاثير
کيفيتي و قيمتي روي توليدات داخلي
افزود :به عنوان مثال نياز بازار  2ميليون

دستگاه خودرو است منتها خودروسازها
يک و نيم ميليون توليد ميکنند و براي
اينکه بازار به تعادل برسد بايد جمع
توليد داخلي و جمع صادرات بتوانند
نيازهاي جامعه را برطرف کنند؛ عدد
کام ً
ال بستگي به اين دارد که ما چقدر
شکاف داشته باشيم و طبعاً وقتي
خودروسازان داخلي هم کيفيت و هم
تيراژ را باال ببرند قطعاً ميتوانيم بگوييم
واردات محدودتري را خواهيم داشت.
وي در ادامه گفت :اگر عرضه و
تقاضا متعادل شود قطعا روي قيمت اثر
خواهد داشت و پيش بيني ما اين است
که با شروع واردات و ادامه آن ،قيمتها
آرام آرام به آن حد عقالني که مشتري
انتظار دارد ،نزديکتر شود.
معاون صنايع حمل و نقل وزارت
صمت درباره قرعه کشيها که ادامه
خواهد داشت يا خير اظهار داشت :با
توجه به بازار نامتعادل خودرو ،نکته
مهم در قرعه کشي اين است که متقاضي
بيشتر از توليد است و بخشي خودرو
را کاالي سرمايه محسوب ميکنند؛
پيش بيني ميکنم تا اواخر سال آينده
همانطور که وزير صمت گفتند ،اغلب
قرعه کشيها منتفي و از بين خواهد
رفت و ما به سمت کيفيت محصول و
عقاليي شدن قيمت و تامين نيازهاي
مردم خواهيم رفت.

8گام گروه خودروسازي سايپا براي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري

گروه خودروسازي سايپا؛ تحول ساز در صنعت خودرو خواهد شد

گروه خودروسازي سايپا طي بيانيه اي اعالم کرد که
بر اساس فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري اين
مجموعه با تکيه بر توان مهندسان ،مجموعه هاي دانش
بنيان و جامعه کارگري خود از همه مشکالت بيرون خواهد
رفت و در مسير ارتقاي کيفيت و افزايش توليد گام بر مي
دارد.
به گزارش سايپا نيوز :گروه خودروسازي سايپا در
دوره جديد مديريتي خود تصميم دارد که تحول ساز در
صنعت خودرو شود و همانگونه که مقام معظم رهبري در
فرمايشات خود تاکيد کردند به کوري چشم آنهايي که نمي
توانند ببينند از همه مشکالت بيرون خواهيم رفت .بر اين
اساس گروه خودروسازي سايپا طي مدت  4ماه ( 3ماه و
 27روز) 8 ،اقدام استراتژيک و مهم انجام داده که در ادامه
مي آيد.
 -1طي چند وقت اخير و براي اولين بار بيش از 2
هزار پروژه ارتقاء کيفيت محصول در فرآيند توليد و زنجيره
تامين قطعات تعريف شده که در حال اجرا است ،از اينرو با
تمام توان نسبت به خواسته هاي مردمي در رشد کيفيت
محصوالت گروه خودروسازي سايپا اقدام مي شود.
 -2در راستاي برون رفت از مشکالت صنعت خودرو،
اين مجموعه تصميم گرفت که تعداد خودروهاي ناقص را با
سرعت کاهش دهد که با وجود تحريم ها و شرايط سخت
و دشواري که وجود داشت ،در اين بخش موفقيت هاي

خوبي حاصل شد به گونه اي که تا پايان ماه جاري تعداد
خودروهاي کف پارکينگ به  20هزار دستگاه کاهش پيدا
مي کند .زماني تيم جديد مديريتي وارد گروه خودروسازي
سايپا شد اين مجموعه  80هزار خودرو ناقص 5 ،هزار و
 200خودرو يورو 4و هزار و  700خودرو بدون گارانتي و
بالتکليف در کف پارکينگ داشت.
 -3با هدف بي اثر کردن تحريم ها و توسعه صنعت
خودرو ،افزايش تيراژ توليد در دستور کار قرار گرفت و
اکنون مي توان اعالم کرد که گروه خودروسازي سايپا
 3درصد جلوتر از برنامه فروردين  1401است .گروه
خودروسازي سايپا در برنامه توليدي که به وزارت صنعت،
معدن و تجارت ارائه کرده بود ،مي بايست در فروردين
ماه  20134دستگاه خودرو توليد مي کرد ،اما موفق شد
 20845دستگاه انواع محصوالت را توليد کند.
 -4موفقيت ديگري که در راستاي فاصله گرفتن
از مشکالت صنعت خودرو به دست آمد اين بود که در
فروردين ماه سال جاري و براي اولين بار گروه خودروسازي
سايپا  37هزار خودرو آماده تحويل داشت که  16هزار
دستگاه از تجاري سازي خودروهاي کف پارکينگ و 21
هزار دستگاه توليد اولين ماه سال بود.
 -5گام ديگري که براي تحقق فرمايشات مقام معظم
رهبري برداشته شد و به طور قطع ادامه دار خواهد بود اين
است که از ابتداي سال جاري تا  18ارديبهشت ماه بيش از
 35000دستگاه انواع محصوالت در گروه
خودروسازي سايپا توليد شد که حدود
 90درصد آن (حدود  32هزار دستگاه)
عبور مستقيم بوده و در فرآيند تحويل به

فروش قرار گرفته است.
 -6رهبر معظم انقالب اسالمي سال  1401را «سال
توليد ،دانشبنيان و اشتغالآفرين» نامگذاري کردند ،از
همين رو امسال همکاري گروه خودروسازي سايپا با وزارت
دفاع در حوزه قطعات الکترونيکي و دانش بنيان  10برابر
خواهد شد.
 -7برنامه ريزي براي عرضه  3محصول جديد تا پايان
سال جاري به بازار از ديگر موضوعاتي است که در راستاي
توسعه صنعت خودرو و کاهش اثرات منفي تحريم است.
 -8با توجه سياست هاي کلي اصل  44قانون اساسي
که از سوي رهبر انقالب اسالمي به سران قواي سهگانه
و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شد ،گروه
خودروسازي سايپا قصد دارد پيشرو در خصوصي سازي
واقعي اين مجموعه باشد .بدين جهت سهام درون گروهي
گروه خودروسازي سايپا ،با رعايت اصل اهليت واگذار
خواهد شد.
گروه خودروسازي سايپا در راستاي عبور از
مشکالت و چالش هاي صنعت خودرو  8اقدام کليدي
ياد شده را انجام داده و تالش ها بر اين است که بر
اساس اهداف ترسيم شده که مقام معظم رهبري ،رئيس
جمهور و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تکليف کرده
اند گام هاي محکم و استوار برداشته شود .از همين
رو اميدواريم در اين مسير سخت و ناهموار که از دولت
گذشته به ارث رسيده است به موفقيت برسيم و آرامش
را به بازار خودرو برگردانيم که البته در اين راه نيازمند
حمايت معنوي مردم ،سياست گذاران ،دولت ،نمايندگان
مجلس ،کارشناسان و جامعه دانشگاهي هستيم.

دوکلمه خبر

تفاهمنامه  1200ميلياردي
بانک تجارت و گروه
ماموت امضا شد

تفاهمنامه همکاري بانک تجارت
و شرکت دنياي ماموت با موضوع ارتقاء
همکاريهاي متقابل و مراودات بانکي و
ارائه خدمات بانکي و پرداخت تسهيالت
فروش اقساطي ماشين آالت به مشتريان
حقيقي و حقوقي معرفي شده از سوي اين
شرکت منعقد شد.
اين تفاهمنامه با حضور دکتر اخالقي
فيض آثار و مهندس فردوس مديران
عامل بانک تجارا و گروه صنعتي ماموت،
به امضاي شريفيان معاون مدير عامل
بانک و مؤمني مدير عامل اين شرکت
رسيد.
اخالقي با اشاره به اينکه بانک تجارت
پيگيري درخواستهاي مشتريان بزرگ و
ارزنده همچون شرکت ماموت را در
اولويت کاري خود قرار داده است ،گفت:
در شرايط کنوني کشور تالش قابل تقدير
مهندس فردوس و ساير مديران خالق
اين گروه صنعتي براي توسعه اقتصادي
کشور و اشتغالزايي ،رسالتي ارزشمند به
شمار ميرود و براي بانک تجارت افتخار
است که در اين مسير همچنان پشتيبان
و همراه گروه ماموت باشد.
وي خاطر نشان کرد :بانک تجارت در
تعامل خود با گروه ماموت به ارائه خدمات
بانکداري مدرن ميانديشد و آمادگي
داريم تا ظرفيتهاي مشترک را به کار
بگيريم تا در کنار ماموت و شرکتهاي
زيرمجموعه آن نقشي متفاوت را در
توسعه اقتصادي کشور ايفا کنيم.
مهندس فردوس مدير عامل گروه
صنعتي ماموت به سرمايه گذاري اين
گروه روي استارت آپ ها در سالهاي اخير
اشاره داشت و گفت :ديدگاه توسعه محور
را همواره در برنامههاي گروه ماموت مد
نظر داريم و همکاري با بانک تجارت را
ضامن تحقق برنامههاي خود مي دانيم.
گروه ماموت در سالهاي همکاري خود با
بانک تجارت اين بانک را پشتيبان و همراه
مطمئن خود دانسته و بر ادامه اين تعامل
تاکيد دارد.
شريفيان معاون مدير عامل بانک
تجارت در امور مشتريان شرکتي و
تجاري ،ورود به کسب و کارهاي جديد
را نقطه مشترک مدل کسب و کار بانک
و شرکت ماموت دانست و گفت :شيوه
تعامل بانک با گروه صنعتي ماموت را به
گونهاي برنامه ريزي کردهايم تا از تمام
ظرفيتهاي موجود براي ايجاد ارزش
افزوده استفاده کنيم .بانک تجارت در
ادامه اين مسير همچنان در کنار گروه
صنعتي ماموت خواهد بود.
آموزش ،مشاور مدير عامل و مدير
امور مشتريان تجاري و اصناف و جديدي
مدير شعب استان البرز نيز در اين مراسم
گزارشي از چگونگي تعامل بانک تجارت با
گروه ماموت و شرکتهاي زيرمجموعه آن
در قالب تفاهمنامههاي مختلف همکاري
ارائه کردند.

